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Téma 
Topic 

Vplyv mediálneho diskurzu na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a 
migračnej politike na Slovensku  
The Impact of Media Discourse on Attitudes towards Migration, 
Migrants and Migration Policy in Slovakia 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. 

Anotácia 
Annotation  

Počas posledných desaťročí a obzvlášť v období tzv. "migračnej krízy" v roku 
2015 sa migrujúci ľudia, migrácia a migračné politiky stali polarizujúcimi 
politickými otázkami, ktoré ovplyvňovali a boli ovplyvňované verejnou mienku 
nielen na Slovensku ale aj v iných európskych krajinách. Doterajšie výskumy v 
zahraničí uk azujú, že médiami sprostredkované a rámcované informácie 
týkajúce sa migrácie, migrujúcich ľudí a migračných politík zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri formovaní verejnej mienky. Napriek tomu doteraz na Slovensku 
neexistujú výskumy, ktoré by sa sústredili na vplyv mediálneho diskurzu na 
migračné postoje. Cieľom práce je preskúmať vplyv mediálnych reprezentácií 
migračných kategórií, mediálneho signálu o migračnej politike a znalostí o 
migrácii na migračné postoje. Úspešné zvládnutie práce bude vyžadovať 
využitie niektorých kvalitatívnych (polo-štruktúrované rozhovory, kognitívne 
rozhovory, fokusové skupiny) a kvantitatívnych výskumných metód (obsahová 
analýza, dotazníkový prieskum, experiment).  
 
Over the last decades and especially during the so-called "migration crisis" in 
2015, migrants, migration and migration policies have become polarising political 
issues that have influenced and been influenced by public opinion not only in 
Slovakia but also in other European countries. Previous research abroad shows 
that media-mediated and framed information related to migration, migrants and 
migration policies plays a key role in shaping public opinion. Nevertheless, there 
is no research in Slovakia to date that focuses on the influence of media discourse 
on migration attitudes. The aim of the thesis is to examine the impact of media 
representations of migration categories, media signal about migration policy, 
and knowledge about migration on migration attitudes. The successful 
completion of the thesis will require the utilisation of some qualitative (semi-
structured interviews, cognitive interviews, focus groups) and quantitative 
research methods (content analysis, survey, experiment). 

Forma štúdia 
Form of Study 

denná/externá 
Internal/External 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov / 
FSES department: Institute of European Studies and International Relations 
 

Téma 
Topic 

Presviedčanie a zmena postojov alebo správania týkajúcich sa 
polarizujúcich politických tém 
Persuasion and Change of Attitudes or Behaviour about Polarising 
Political Issues 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. 

Anotácia 
Annotation  

Presviedčanie je dynamický symbolický proces zameraný na zmenu 
postojov alebo správania cieľovej skupiny ľudí. Cieľom práce je vývoj a 
testovanie účinných prisviedčacích prístupov k zmene postojov alebo 
správania týkajúcich sa polarizujúcich politických tém (napr. opatrenia 
pomáhajúce obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít, 
solidarita s utečencami, registrované partnerstvá/ manželstvá párov 
rovnakého pohlavia, postej k EÚ). Úspešné zvládnutie práce bude 
vyžadovať využitie niektorých kvalitatívnych (polo-štruktúrované 
rozhovory, kognitívne rozhovory, fokusové skupiny) a kvantitatívnych 
výskumných metód (obsahová analýza, dotazníkový prieskum, 
experiment).  
 
Persuasion is a dynamic symbolic process attempting to change the 
attitudes or behaviour of the target population. The thesis focuses on the 
development and testing of effective persuasion approaches to attitude or 
behaviour change related to polarising political issues (e.g., policies 
helping the members of marginalised Roma communities, solidarity with 
the refugees, same-sex unions/ marriages). The successful completion of 
the thesis will require the utilisation of some qualitative (semi-structured 
interviews, cognitive interviews, focus groups) and quantitative research 
methods (content analysis, survey, experiment). 

Forma štúdia 
Form of Study 

denná/externá 
Internal/External 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov 
FSES department: Institute of European Studies and International Relations 
 

Téma 
Topic 

Representation and Democracy in the European Union   
Reprezentácia a demokracia v EÚ   

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. 

Anotácia 
Annotation  

Cieľom práce je identifikovať/analyzovať princípy demokratickej 
politickej reprezentácie v inštitúciách EÚ, s primárnym zameraním na 
voľby do Európskeho parlamentu, ako jedinej priamo občanmi volenej 
inštitúcie. Práca sa zameria nielen na samotné voličské správanie, ale aj 
inštitucionálne mechanizmy demokratickej reprezentácie a 
rozhodovania v EÚ.    
 
The aim of the thesis is to identify/analyse the principles of democratic 
political representation in the EU institutions, with a primary focus on the 
elections to the European Parliament, as the only institution directly 
elected by citizens. The thesis will focus not only on electoral behaviour 
itself, but also on the institutional mechanisms of democratic 
representation and decision-making in the EU.   

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 
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Pracovisko FSEV:  Ústav verejnej politiky  /  FSES department: Institute of Public Policy 
 

Téma 
Topic 

Organizácia a kvalita verejných služieb na Slovensku  
Organisation and Quality of Public Services in Slovakia 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Prof. Ing. Emília  Beblavá, PhD.   

Anotácia 
Annotation  

Organizačné modely zabezpečovania verejných služieb. Faktory kvality 
vybranej služby. Vzťah organizačných modelov a kvality 
zabezpečovanej  služby.  
 
Organisational models of providing of public service. Quality factors of the 
selected service. Relationship between organisational models and the 
quality of the provided service. 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná  
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 

 
Pracovisko FSEV: Ústav verejnej politiky 
 

Téma 
Topic 

Štruktúra politicko-administratívnych lídrov v štátnej správe  
Structure of Political-Administrative Leaders in the State 
Administration 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.   

Anotácia  
Annotation 

Cieľom práce je preskúmať vzťahy a roly exekutívneho trojuholníka: 
politickí nominanti/politici – najvyšší štátni úradníci – poradcovia za 
využitie tak kvantitatívnych údajov (napr. miera fluktuácie, kariérne 
dráhy) ako i kvalitatívnych údajov (vnímanie rolí).  
 
The aim of the thesis is to explore the relationships and roles of the 
executive triangle: political nominees/politicians - top civil servants - 
advisors using both quantitative data (e.g. turnover rates, career 
trajectories) and qualitative data (role perceptions). 

Forma štúdiá 
Form of Study 

denná/externá 
internal/external 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Slovenský/anglický 
Slovak/English 
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Pracovisko FSEV:  Ústav verejnej politiky / FSES department: Institute of Public Policy 
Pracovisko SAV: Prognostický ústav/Centrum spoločenských a psychologických vied SAV / 
Slovak Academy of Sciences department: Prognostic Institute/CSPS SAS 
 

Téma 
 

Topic 

Sociálne aspekty dekarbonizácie v kontexte ekonomických a environmentálnych 
výziev na regionálnej úrovni: Prípadová štúdia vybraného vyššieho územného celku 
a implikácie pre verejné politiky  
Social Aspects of Decarbonisation in the Context of Economic and Environmental 
Challenges at Regional Level: a Case Study of a Selected Regional Territorial Unit and 
Implications for Public Policies 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD. 

Anotácia  
Annotation 

Klimatická neutralita do roku 2050 znamená pre Slovenskú republiku závažné výzvy v 
súvislosti s dekarbonizáciou ekonomiky a prechodom na cirkulárne a nízko-uhlíkové 
modely výroby a spotreby. Kľúčovým prístupom bude transformácia na úrovni 
regiónov, ktorú bude podporovať Slovenská republika a EÚ v rámci mechanizmu 
spravodlivej transformácie (JTM). Zároveň ale dekarbonizácia vytvára ekonomické 
a sociálne náklady a má rôzne vplyvy na domácnosti a ľudí. Práca sa zameria na 
vytvorenie koncepčného a teoretického rámca pre mapovanie a analýzu sociálnych 
aspektov  dekarbonizácie, ktoré budú následne kvantitatívne a kvalitatívne overené 
na prípadovej štúdii vybraného VÚC. Výskum s využitím prípadovej štúdie o 
vybranom regióne poskytne kľúčové kvalitatívne vstupy pre: i) zmapovanie 
existujúcich a vznikajúcich sociálnych nákladov prechodu na nízko-uhlíkovú výrobu a 
spotrebu, ii) analýzu ekonomických a sociálnych konfliktov pri štrukturálnej 
transformácii a iv) a taxonómiu bariér/výziev súvisiacich s dekarbonizáciou 
a s vplyvom na tvorbu verejných politík. Táto práca umožní rozšíriť a špecifikovať 
teoretické aspekty dekarbonizácie a štrukturálne podmienky, ktoré tvoria alebo 
môžu tvoriť zázemie pre stratégie, programy a plány vykonávané na národnej a 
regionálnej úrovni.   
 
Climate neutrality by 2050 means significant challenges for the Slovak Republic in 
relation to the decarbonisation of the economy and the transition to circular and low-
carbon models of production and consumption. A key approach will be the 
transformation at the regional level, which will be supported by the Slovak Republic and 
the EU within the framework of the Just Transition Mechanism (JTM). At the same time, 
decarbonisation creates economic and social costs and has different impacts on 
households and people. The thesis will focus on developing a conceptual and theoretical 
framework for mapping and analysing the social aspects of decarbonisation, which will 
then be quantitatively and qualitatively verified through a case study of a selected 
Regional Territorial Unit. The research using the case study of the selected region will 
provide key qualitative inputs for: i) mapping the existing and emerging social costs of 
the transition to low-carbon production and consumption, ii) analysing the economic 
and social conflicts of structural transformation, and iv) and taxonomy of 
barriers/challenges related to decarbonisation and the implications for public policy 
making. This work will allow to extend and specify the theoretical aspects of 
decarbonisation and the structural conditions that form or can form the background for 
strategies, programmes and plans implemented at national and regional level. 

Forma štúdia 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

slovenský/anglický 
Slovak/English 
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Pracovisko FSEV: Ústav ekonómie / FSES Department: Institute of Economy 
Pracovisko SAV: Ekonomický ústav SAV  / Slovak Academy of Sciences department: Institute of 
Economy 
 
Topic 
Téma 

Fiscal Effects of Migration in Slovakia 
Fiškálne efekty migrácie na Slovensku  

Supervisor 
Školiteľ/ka 

 Tomáš Domonkos, PhD. 

Annotation 
Anotácia 

 Slovakia was a country of departure for labor force in the recent past and 
was not a highly attractive destination for foreign labor. The recent 
economic expansion and lack of qualified workforce seems to change this 
development. It is indicated by the quickly grooving number of foreigners 
from 88 thousand to 141 thousand persons from 2016 to 2019. The 
intension of this research is to quantify fiscal effects of immigration. 
There are two main streams in literature: static and dynamic view on this 
problem. Static researches discuss one particular year, while dynamic 
researches aims to show the long-run effects of migration on the public 
finances. Dynamic researches can be divided into two main streams. First 
one is based on the foundations of generational accounting which is a 
partial equilibrium approach1. the second one employs general 
equilibrium models2. The results of this research aim to contribute to the 
lack of quantitative economic research in this field in Slovakia.  
 
Slovensko bolo v nedávnej minulosti krajinou odchodu pracovnej sily a 
nebolo veľmi atraktívnou destináciou pre zahraničnú pracovnú silu. Zdá sa, 
že nedávna hospodárska expanzia a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 
tento vývoj zmenili. Naznačuje to rýchlo rastúci počet cudzincov z 88 tisíc na 
141 tisíc osôb v rokoch 2016 až 2019. Zámerom tohto výskumu je 
kvantifikovať fiškálne účinky imigrácie. V literatúre existujú dva hlavné 
prúdy: statický a dynamický pohľad na tento problém. Statické výskumy sa 
zaoberajú jedným konkrétnym rokom, zatiaľ čo cieľom dynamických 
výskumov je ukázať dlhodobé účinky migrácie na verejné financie. 
Dynamické výskumy možno rozdeliť na dva hlavné prúdy. Prvý z nich 
vychádza zo základov generačného účtovníctva, ktoré je prístupom 
čiastočnej rovnováhy.  Druhý využíva modely všeobecnej rovnováhy. 
Výsledky tohto výskumu majú za cieľ prispieť k odstráneniu nedostatku 
kvantitatívneho ekonomického výskumu v tejto oblasti na Slovensku. 

Forma štúdiá 
Form of Study 

 Denná - SAV 
Internal- SAS 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Anglický 
English 

 

 
1 Alan Auerbach and Philip Oreopoulos, “The Fiscal Effect of U.S. Immigration: A Generational-Accounting 
Perspective,” Tax Policy and the Economy 14 (January 1, 2000): 123–56, https://doi.org/10.1086/654705;  
Holger Bonin, Bernd Raffelhüschen, and Jan Walliser, “Can Immigration Alleviate the Demographic Burden?,” 
FinanzArchiv / Public Finance Analysis 57, no. 1 (2000): 1–21;  
Xavier Chojnicki, “The Fiscal Impact of Immigration in France: A Generational Accounting Approach,” The World 
Economy 36, no. 8 (2013): 1065–90, https://doi.org/10.1111/twec.12057. 
2 Kjetil Storesletten, “Sustaining Fiscal Policy through Immigration,” Journal of Political Economy 108, no. 2 (April 
1, 2000): 300–323, https://doi.org/10.1086/262120. 
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Pracovisko FSEV: Ústav ekonómie /  FSES Department: Institute of Economy 
Pracovisko SAV: Ekonomický ústav SAV / Slovak Academy of Sciences department: Institute of 
Economy 
 

Téma 
Topic 

Vyhodnocovanie účinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce na 
Slovensku 
Impact Evaluation of Slovak Active Labour Market Policy measures 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.  

Anotácia 
Annotation 

Slovenský trh práce čoraz intenzívnejšie pociťuje nedostatok pracovnej 
sily. Investovanie do aktivácie a rekvalifikácie disponibilných 
uchádzačov o zamestnanie, tak nadobúda na význame. Aj prostriedky 
smerujúce do aktívnej politiky trhu práce (APTP) sú obmedzeným 
zdrojom, ich efektívna alokácia je preto výzvou ekonomického 
výskumu. Vďaka dostupným administratívnym dátam je možné merať 
účinnosť jednotlivých nástrojov APTP relatívne spoľahlivými metódami. 
Empirická mikroekonómia v tejto oblasti sa pomerne dynamicky 
rozvíja; či už ide o metódy založené na rekonštrukcií vedeckého 
experiment párovaním účastníkov s oprávnenými uchádzačmi, metódy 
spracovania panelových dát, či ďalšie typy kauzálnej analýzy. Úlohou 
doktoranda bude popísať intervenčnú logiku poskytovania nástrojov 
APTP na Slovensku, zdokumentovať jej jednotlivé nástroje pomocou 
dostupných informačných zdrojov a vyhodnotiť efektívnosť vybraných 
elementov APTP na Slovensku aplikovaním najnovších techník 
kontrafaktuálneho vyhodnotenia dopadov. 
 
The lack of a skilled workforce is perceived with increasing urgency 
on the Slovak labour market. Investment in activating and re-skilling of 
available job seekers, thus, becomes more important. Resources flowing 
into active labour market policies (ALMP) present a scarce good; their 
effective allocation, therefore, remains a challenge for economic research. 
Thanks to the availability of administrative data,the impact of particular 
ALMP measures can be quantified using relatively reliable methods. 
Empirical microeconomics develops quite dynamically in this field; 
whether in the case of methods reconstructing a scientific experiment by 
matching participants to eligible applicants, panel data processing 
methods, or other methods of causal analysis. The main task is going to be 
the description of intervention logic of ALMP measures provision in 
Slovakia,documenting its particular measures using available information 
sources and evaluating the efficiency of particular elements of Slovak 
ALMP, applying up-to-date techniques of counterfactual impact 
evaluation.   

Forma štúdiá 
Form of Study 

Denná/externá  
Internal/External 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Anglický 
English  
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Pracovisko SAV: Ekonomický ústav SAV / Slovak Academy of Sciences department: Institute of 
Economy 
 

Téma 
Topic 

Reverzný proces ukotvenia inflačných očakávaní 
On the Process of De-Anchoring of Inflation Expectations 

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Ing. Mária Širaňová, PhD., MA  

Anotácia  
Annotation 

Pod vplyvom pandemickej inflácie je v súčasnosti diskutovaná 
otázka možnosti straty ukotvenia inflačných očakávaní. Zatiaľ čo 
proces ukotvenia inflačných očakávaní pod vplyvom zvyšovania 
kredibility a transparentnosti menovej politiky je relatívne dobre 
preskúmaný, reverzný proces ‘od-kotvenia’ v systéme inflačného 
cielenia zatiaľ nebol v literatúre dostatočne adresovaný. Cieľom 
dizertačnej práce je poskytnúť jednak historický naratív popisu 
skúseností z existujúcich periód takéhoto ‘od-kotvenia’, preskúmať 
možnosti teoretického modelovania procesu ‘od-kotvenia’, ako aj 
analyzovať determinanty, ktoré môžu zvyšovať pravdepodobnosť 
‘od-kotvenia’ inflačných očakávaní. 
 
Under the influence of pandemic inflation, the question of the 
possibility of a de-anchoring of inflation expectations is currently 
being debated. While the process of anchoring of inflation 
expectations due to the increasing monetary policy credibility and 
transparency has been relatively well studied, the reverse process of 
'de-anchoring' in inflation targeting framework has not yet been 
sufficiently addressed in the literature. The aim of this dissertation 
is to provide a historical narrative describing the experience of 
existing periods of such 'de-anchoring', to explore the possibilities 
of theoretical modeling of such a process, and to analyse the 
determinants that may increase the likelihood of inflation 
expectations 'de-anchoring'. 

Forma štúdiá 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Anglický 
English  
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Pracovisko FSEV: Ústav ekonómie /  FSES Department: Institute of Economy 
Pracovisko SAV: Ekonomický ústav SAV / Slovak Academy of Sciences department: Institute of 
Economy 
 

Téma 
 
 
Topic 

Efekty prepojenia nelegitímnych tokov kapitálu a sektora 
tieňového bankovníctva na finančnú stabilitu  
 
The Nexus between Illicit Financial Flows and Shadow Banking 
Sector and its Effects on Financial Stability   

Školiteľ/ka 
Supervisor 

Ing. Mária Širaňová, PhD., MA  

Anotácia  
Annotation 

Súčasná empirická ekonomická literatúra nedostatočne reflektuje 
zvyšujúcu sa úlohu odvetvia nebankových finančných inštitúcií (tzv. 
tieňového bankovníctva) pri analýze tokov nelegitímneho kapitálu. 
Tieňové bankovníctvo možno v širšom zmysle označiť ako finančné 
činnosti prebiehajúce mimo regulovaného (t.j. tradičného) 
bankového sektora. V EÚ tvorí toto odvetvie asi 40 percent 
finančného systému. Hlavným cieľom tejto dizertačnej práce je 
analyzovať možné dôsledky takéhoto „spojenia“ na finančnú 
stabilitu krajín prijímajúcich aj emitujúcich takéto toky kapitálu. 
 
The current empirical economic literature does not sufficiently reflect 
on the increasing role of the non-bank financial institutions sector (the 
so-called shadow banking) in the analysis of illicit financial flows. 
Shadow banking can be broadly defined as financial 
activities taking place outside the regulated (i.e. traditional) banking 
sector. In the EU, this sector accounts for about 40 per cent of the 
financial system. The main objective of this dissertation is to analyse 
the possible implications of such a "nexus" for the financial stability of 
countries both receiving and issuing such capital flows.   

Forma štúdiá 
Form of Study 

Denná 
Internal 

Jazyk práce 
Language of Thesis 

Anglický 
English  

 


